Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Gustáv Murín v Kysuckej knižnici

Čadca (16. jún 2015) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja privítala 12. júna 2015 vo svojich priestoroch známeho slovenského
spisovateľa a publicistu Gustáva Murína. Na autorskom stretnutí sa zúčastnilo vyše
sedemdesiat študentov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana, Strednej odbornej školy
technickej v Čadci a čitateľská verejnosť.
Prírodovedec, biológ, spisovateľ, publicista, autor poviedok, esejí, populárnonáučných i vedeckých článkov, má na svojom konte viac ako tri desiatky kníh, ktoré vyšli na
Slovensku i v zahraničí. Kniha Mafia na Slovensku získala cenu Panta Rhei Awards za
najpredávanejšiu knihu roka 2009. Jeho texty boli preložené do 37 jazykov a publikované v
krajinách ako Afganistan, India, Chorvátsko, Cyprus, Egypt, Grónsko, Ukrajina a USA,
literárne prezentácie absolvoval v mnohých krajinách Európy, Ázie a Ameriky.
Študentov zaujal najmä predstavením svojej cestopisnej knihy Svet je malý, ktorú doplnil
audiovizuálnou prezentáciou a zaujímavými zážitkami zo svojich ciest po svete. Zároveň
priblížil i svoj najnovší projekt Slováci a svet, predstavujúci portréty najúspešnejších
Slovákov a Sloveniek vo svete. Zaradil tu známych i menej známych Slovákov žijúcich
a pôsobiacich v rôznych krajinách, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy v oblasti vedy,
bankovníctva, súdnictva, politiky, športu i umenia. Slovenské korene majú i známe osobnosti
kinematografie - napr. Paul Newman, Steve McQueen, Tony Curtis, Angelina Jolie, Pola
Negri a ďalší. Počas celého priebehu podujatia viedol Gustáv Murín živý dialóg
s obecenstvom, kládol otázky a za správnu odpoveď venoval každému svoju knihu. Na záver
stretnutia sa uskutočnili neformálne rozhovory s jednotlivými účastníkmi podujatia
a autogramiáda. Riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci Janka Bírová v rámci autorského
stretnutia previedla spisovateľa po zrekonštruovaných priestoroch knižnice, ktoré naňho
veľmi priaznivo zapôsobili a vyslovil želanie opäť sa tu stretnúť so svojimi čitateľmi.
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